
                                                                                                                         
                                                                                            

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

1. Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka/podopiecznego  w  zajęciach  piłki  nożnej  i
objęcie go programem szkolenia przez BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie 03-290, ul. Sieczna 65b m 1.

           Podpis rodziców/opiekunów prawnych, data …………………….............................

2. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………….

3. Data i miejsce urodzenia dziecka…………………………………………………….

4. Szkoła/Przedszkole………………………………………………………………………………

5. Imię i nazwisko (rodzice/opiekunowie)………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

6. Miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

7. Telefony rodziców/opiekunów……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

8. Adresy e-mail rodziców/opiekunów (czytelnie)………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Zaświadczam, że córka/syn/podopieczny(a) nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do 
uczestnictwa w zajęciach sportowych.

                                                          

Podpisy, data …………………………………………………...

Akceptuję regulamin Be a Star FA im. Rtm. Witolda Pileckiego

                                                          

Podpisy, data…………………………………………………….



                                                                                                                         
                                                                                            

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Warszawa, data:……………………………………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających

wizerunek mojego syna/córki ………………………………………………..……

zarejestrowany  podczas  realizacji  :  konkursów,  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  turniejów

sportowych i innych uroczystości w Klubie, 

prezentowany  w mediach: Internecie, w mediach społecznościowych, ( w tym Facebook) prasie,

telewizji, gazetkach szkolnych, na ulotkach reklamowych, 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,  że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany
tylko  i  wyłącznie  w  celu  promocji  i  tworzenia  historii  BE  A  STAR Football  Academy  im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa  Oświadczenie moje ważne
jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w  BE A STAR Football Academy im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa,  do czasu odwołania zgody.

………………...........................................          .....................................................................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna

prawnego)

………………...........................................          .....................................................................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna

prawnego)

Oświadczenie moje ważne jest po ukończeniu szkolenia w  BE A STAR Football Academy im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa, do czasu odwołania zgody.

………………...........................................          .....................................................................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna

prawnego)

………………...........................................          .....................................................................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna

prawnego)



                                                                                                                         
                                                                                            

Klauzula informacyjna

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższymi informacjami: 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  BE  A  STAR  Football  Academy  im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego,  ul. Sieczna 65B/1,  03-290 Warszawa tel. 662 300
393,

2. Dane  osobowe  Państwa  dziecka/podopiecznego  przetwarzane  będą  w  celu  promocji  i
tworzenia historii  BE A STAR Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.

3. Dane zebrane na mocy art. 6 ust 1 lit a RODO będą przechowywane  przez cały okres
uczestnictwa w zajęciach Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Po zakończeniu
uczestnictwa w zajęciach, Klub będzie przetwarzał dane w niezbędnym zakresie do czasu
przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych i prowadzenia działalności promocyjnej Klubu
lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.  Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność  z  prawem  przetwarzania  Państwa  danych  przed  jego  dokonaniem  tzn.  do
momentu cofnięcia zgody, przetwarzanie Państwa danych przez Klub jest legalne.

4. Dostęp  do  Państwa  danych  mogą  mieć  podmioty  świadczące  usługi  na  rzecz
Administratora z uwzględnieniem ich pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców
Podmioty świadczące na rzecz Administratora wyłącznie na nasze polecenie, 

5. Przysługuje Państwu prawo na mocy art. 15-21 RODO do:
 prawa dostępu do danych  
 prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym
 prawa do przenoszenia danych prawa do ograniczenia przetwarzania danych 
 prawo do sprostowania danych 
 prawo sprzeciwu  

6. Państwa  dane  nie  będą  wykorzystywane  do  profilowania,  ani  podejmowania
zautomatyzowanych decyzji;

7.  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli  uważają  Państwo,  że  przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy
prawa.

………………...........................................          .....................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

………………...........................................          .....................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


	1. Administratorem Państwa danych osobowych BE A STAR Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa tel. 662 300 393,
	2. Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu promocji i tworzenia historii BE A STAR Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.

